
Pacovští Honzíci – Sokol Sudoměřice 14:1 (8:0;6:1) 
Hned od začátku bylo jasné, jaký tým bude určovat tempo hry. Na svého soupeře jsme vlítli a od 

prvních střídání skóre utěšeně narůstalo. Bylo jen otázkou na jakém čísle se nakonec zastaví. Ještě 

neskončil ani poločas a už jsme se blížili desítce. Nakonec poločas skončil výsledkem 8:0. Druhou půli 

otevřel krásný gól Milana, který zužitkoval precizní Maryho vyhození a překonal bezmocného 

brankáře. Od této chvíli jsme se malinko zadrhli a ten 10. gól ne a ne přijít. Dokonce jsme udělali 

jednu chybu v obraně, kterou soupeř také využil a snížil na 1:9. Poté jsme se opět chytili a skóre opět 

navyšovali. Kýžený 10. gól vstřelil Milan, kterému se v utkání podařilo dát gólů dokonce 5. Utkání 

nakonec skončilo naším jasným vítězstvím 14:1, a to jsme ještě spoustu šancí nevyužili. Vstup do 

nové sezóny se nám tak více než-li povedl. 

Sestava: Mary – Nesvi, Míra, Kony – Kepin, Mates, Dědek, Filip, Papiňák, Milan 

Branky: Milan (5), Filip (2), Míra (2), Kepi (1), Nesvi (1), Papiňák (1), Mates (1), Kony (1) 

Pacovští Honzíci – FT Buldoci Sezimovo Ústí 13:1 (7:0;6:1) 
Před zápasem jsem si říkali, že toto utkání bude teší a nesmíme ho podcenit. Nakonec se však i toto 

utkání se proměnilo v koncert našich branek a krásných kombinací. Jediné co snad stojí za zmínku tak 

je úvodní gól který hned v prvním střídání vstřelil Dědek, poté další 5ti gólový příspěvek Milana. Za 

zmínku stojí i to, že v tomto utkání jsme hráli 2x v oslabení, pokaždé po faulu Dědka, ovšem oboje 

oslabení jsme dokázali ubránit. Jediná kaňka tak může být inkasovaný gól, který Mary dostal, a tak ani 

v tomto zápase jsme čisté konto neudrželi. Přesto po prvním kole můžeme být navýsost spokojeni. 

Sestava: Mary – Nesvi, Míra, Kony – Kepin, Mates, Dědek, Filip, Papiňák, Milan 

Branky: Milan (5), Kepi (2), Nesvi (2), Filip (1), Dědek (1), Mates (1), Kony (1) 

Děkujeme Báře, která nám přijela na toto utkání fandit, a Halinovi, který nám udělal pár foteček. 

Pacovští Honzíci – TJ Lokomotiva Pacovští Blbouni 9:2 (2:0;7:2) 
Tento zápas byl už v pořadí třetím Pacovským derby. Předchozí dvě jsme dokázali vyhrát, a tak jsme 

doufali, že i toto derby ovládneme, hlavně po výsledcích, které jsme uhráli v minulém kole. Utkání 

samotné jsme začali velmi dobře, neboť hned v první minutě jsme se dostali díky Kepimu do vedení. 

Poté jsme se dlouho nemohli prosadit a hra byla z naší strany místy i nervózní. Přesto jsme soupeře k 

moc šancím nepouštěli. V průběhu poločasu jsme dokonce dostali příležitost přesilové hry, kterou 

jsme také dokázali využít a pojistit si tak vedení. Výsledkem 2:0 v náš prospěch také poločas skončil. 

Začátek druhé půle nám opět vyšel a přidali jsme pár slepených branek. Přesto jsme se dopouštěli i 

častých chyb v obraně, které Lokomotiva dokázala potrestat, a vstřelili dva góly. V tomto poločase 

jsme naopak dovolili hrát přesilovku soupeři, jenže gól se podařil dát opět nám a to konkrétně 

Oňasovi. Utkání jsme nakonec dovedli k jasné výhře 9:2, přesto náš výkon a hlavně předvedená hra 

nebyla úplně ideální. 

Sestava: Mary – Nesvi, Oňas, Papiňák – Kepin, Mates, Dědek, Filip, Milan 

Branky: Kepi (5), Milan (2), Mates (1), Oňas (1) Děkujeme Katce, Petře a Járovi, kteří nás přijeli 

podpořit. 



Pacovští Honzíci – Sokol Želeč 9:3 (4:1;5:2) 
S tímto soupeřem jsme v loňském roce síly nezměřili, a tak to pro nás byla velké neznámá. Přesto na 

základě jeho loňského umístění jsme se považovali za favority. Opět jsme se dostali do brzkého 

vedení, které jsme navíc dokázali pojistit druhým gólem. Poté jsme však poněkud zvolnili a po chybě 

obrany nechali soupeře snížit. Do přestávky se nám však podařilo přidat ještě další dvě branky a tak 

jsme šli do přestávky s velkým náskokem. Během přestávky proběhla diskuze mezi kapitány obou 

mužstev a rozhodčími, aby se pískalo poněkud přísněji. Na to jsme doplatili po necelé minutě hry, kdy 

byl vyloučen Kepi. Jenže oslabení jsme zvládli ne výbornou a soupeři míček téměř nepůjčili. Postupně 

jsme přidávali další branky, jenže jsme také nechali soupeře 2x skórovat. Za zmínku stojí především 

Dědkova branka (sám si řekl aby byl zmíněn), který tak pokřtil svou novou hokejku. 

Sestava: Mary – Nesvi, Oňas, Papiňák – Kepin, Mates, Dědek, Filip, Milan 

Branky: Milan (4), Mates (2), Kepi (1), Filip (1), Dědek (1) 

Děkujeme Katce, Petře a Járovi, kteří nás přijeli podpořit. 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 3:5 (2:3;1:2) 
Tak na tohoto soupeře asi opravdu neumíme. V loňském roce jsme s ním dvakrát prohráli a tak jsme 

jim měli co vracet. Bohužel se to nezdařilo. Opět jako v posledním vzájemném zápase jsme 

nezachytili začátek zápasu a než jsme se stačili probrat, soupeř po našich chybách vedl už 2:0, přitom 

ten druhý gól jsme dostali v oslabení po přísném vyloučení Milana. Od té chvíle jsme na soupeře 

zatlačili, bohužel dát gól se nám dlouho nedařilo. Jako první prolomil střeleckou smůlu Papiňák. Naši 

snahu o vyrovnání však zbrzdilo další vyloučení,tentokráte nás oslabil Kony, který oplácel, a jelikož 

pak ještě bouchnul hokejkou o mantinel, tak šel na 4 minuty (nutno dodat, že předtím byl faulován 

Kony, bohužel bez povšimnutí rozhodčího). Dlouhou dobu jsme se drželi, bohužel pul minuty před 

koncem oslabení už jsme inkasovali. Jakmile jsme byli v plném počtu, opět jsme se snažili o vstřelení 

dalšího gólu. Naději na zvrat vykřesal 10 vteřinek před půlí Mates, který nachytal gólmana zpoza 

branky. Druhá půle začala naším velkým tlakem, který navíc umocnila naše přesilovka. Tu se nám 

bohužel nepodařilo využít. Ovšem hned po její skončení se ujala Milanova střela z dálky, která 

znamenala vyrovnání. Od té chvíle šlo v podstatě o náš trvalý tlak, který ovšem nepřinesl vedoucí 

branku především díky dobrým zákrokům soupeřova brankáře. A tak přišel zákonitě trest, když Mary 

neudržel na první pohled lehkou střelu a tak jsme opět prohrávali. Náš tlak tak zákonitě ještě zesílil, 

což znamenalo více okének v naší obraně a spousta brejků pro soupeře. Jeden z nich se mu navíc 

podařilo využít a tak to bylo dvě minutky před koncem už o dvě branky. Přesto že byl ještě zdánlivě 

čas, nepodařilo se nám už zápas vyrovnat a tak jsme si připsali první prohru v sezóně. Nutno dodat, 

že především kvůli našim individuálním chybám. 

Sestava: Mary – Nesvi, Oňas, Míra, Kony – Kepin, Mates, Michal, Filip, Milan, Papiňák 

Branky: Papiňák (1), Mates (1), Milan (1) 

Děkujeme Járovi, který nás přijel podpořit. 

 

 



Pacovští Honzíci – Sokol Rafťáci Jistebnice 4:1 (3:0;1:1) 
 V tomto utkání jsme především chtěli odčinit nezdar z prvního dnešního zápasu. Od začátku bylo 

patrnější, že jsme byli aktivnější a více se tlačili do zakončení. První branka na sebe nenechala dlouho 

čekat, a postaral se o ni krásnou střelou po volném úderu Mates. Poté se hra trošičku vyrovnala, 

především tím že jsme malinko polevili. Naštěstí pak přišla Filipova chvíli, kdy během dvou střídání 

dvěma góly zvýšil už na 3:0. Tímto stavem také skončil první poločas. Ve druhé půli jsme se 

především snažili kontrolovat vedení a nedělat zbytečné chyby v obraně. To se nám ovšem moc 

nedařilo a tak jsem zkusili lehce zamíchat se sestavou. Přesto se soupeři přeci jen podařilo 

zaznamenat čestný úspěch snížením na 1:3. Větší drama však odmítl Kepi, který se konečně po 

dlouhém čekání trefil, a úleva na něm byla patrná. Pátý gól mohl dokonce přidat Papiňák po 

Matesově přiťuknutí, ovšem míček spadnul jen na tyčku. A jelikož už se nic podstatného neudálo, 

skončil zápas naší výhrou 4:1. 

Sestava: Mary – Nesvi, Oňas, Papiňák, Kony – Kepin, Mates, Michal, Filip, Milan, Míra 

Branky: Filip (2), Mates (1), Kepi (1) 

Děkujeme Járovi, který nás přijel podpořit. 

Pacovští Honzíci – Sokol Sudoměřice 18:1 (10:0;8:1) 
Tohle utkání není třeba více komentovat, neboť výsledek sám hovoří za vše. I přes značnou 

společenskou únavu některých našich hráčů (večer před zápasem se konala oslava Járových 18. 

narozenin) se nám podařilo dosáhnout jasného vítězství, a dost možná jsme stanovili rekord ligy (náš 

rekord tedy určitě). Od samého začátku jsme přidávali jednu branku za druhou, přičemž postupně se 

prosadili téměř všichni hráči. V jednu chvíli chtěli rozhodčí utkání dokonce ukončit pro přílišnou 

jednoznačnost :). 

Sestava: Mary – Nesvi, Míra, Michal – Mates, Kepi, Papiňák, Milan, Filip 

Branky: Kepi (5), Mates (4), Milan (4), Míra (2), Nesvi (1), Filip (1), Papiňák (1) 

Pacovští Honzíci – FT Buldoci Sezimovo Ústí 5:1 (2:1;3:0) 
Po jednoznačném průběhu předchozího utkání jsme chtěli úspěšně zvládnout i náš druhý zápas. 

Navíc nás v zádech hřála jednoznačná výhra z prvního vzájemného utkání v letošním roce. Bohužel 

úvod se nám příliš nepovedl a do vedení se dostal soupeř. Vyrovnání však na sebe nenechalo dlouho 

čekat a postaral se o něj Milan. Do přestávky se nám skóre dokonce podařilo otočit díky gólu Míry. Po 

pauze jsme především chtěli výsledek pojistit, což se nám však dlouhou dobu nedařilo. Povedlo se to 

až Matesovi, který se prosadil po efektním uvolnění zpoza branky. Dvoubrankové vedení nás patřičně 

uklidnilo a do konce zápasu se nám podařilo ještě dvakrát skórovat. Jmenovitě se o to postaral Milan, 

který tak dovršil svůj hattrick. 

Sestava: Mary – Nesvi, Míra, Michal – Dědek, Mates, Kepi, Papiňák, Milan, Filip 

Branky: Milan (3), Mates (1), Míra (1) 

 

 



Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 1:6 (0:4;1:2) 
V tomto zápase se v našem dresu ukázal po delší době Divoch, který “sbíral zkušenosti” ve Švýcarsku. 

Bohužel na naší hře to znát nebylo. Na tohoto soupeře prostě a jednoduše neumíme a není nám 

dáno ho porazit. Od začátku zápasu byly akce soupeře nebezpečnější a vlastně dalo by se říci, že my 

jsme si žádnou pořádnou a ani nepřipravili. Jako obvykle jsme dostali rychlý gól. Bohužel po chvíli to 

bylo ještě horší a prohrávali jsme už 0:2, když jsme dostali gól opět poté co jsme nechali soupeře 

dorážet. Místo aby jsme se mohli pokusit o tlak a snížení hráli jsme 2x v oslabení poté co byl nejdříve 

vyloučený Filip a poté Dědek. Oslabení jsme sice přestáli, ovšem do půle jsme inkasovali ještě dva 

góly. O přestávce jsem hru stáhli na 3 obránce a pořád chtěli s výsledkem něco udělat. Bohužel další 

vyloučení nám v tom zabránili. Nejdříve byl vyloučen Kepi, ovšem sotva se vrátil byl vyloučen nejdříve 

Mates a souběžně s ním i Ondra, který si příliš stěžoval, a tak dostal 2+10. Po chvíli jsme dostali gól na 

0:5. Poté byl vyloučen také hráč soupeře a tak se chvíli hrálo 4 na 4 a poté jsme dokonce hráli chvíli 

přesilovku. Využít se nám ji bohužel nepomohlo. Přesto jsme se čestného úspěchu dočkali a díky 

DĚDKOVI jsme snížili na 1:5. Přesto že se poté naše hra zlepšila, zvrátit výsledek se nám už 

nepodařilo. Navíc jsme ještě v poslední vteřině dostali gól na 1:6. 

Sestava: Mary – Nesvi, Oňas, Michal, Míra – Mates, Dědek, Kepi, Milan, Papiňák, Filip, Divoch 

Branky: DĚDEK (1) 

Děkujeme Járovi a vlastně celé rodině Marešových za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – Sokol Rafťáci Jistebnice 10:6 (3:2;7:4) 
Ve druhém utkání jsme především chtěli napravit neúspěch z prvního dnešního zápasu, a i když 

výsledek vypadá poměrně jednoznačně, průběh takový však nebyl. Hned v prvních vteřinách jsme 

dostali možnost přesilové hry, kterou jsme také díky Nesvimu využili. Bohužel z vedení jsme se 

neradovali dlouho, to když Mary pustil nahození od půlky (na jeho omluvu měl zacloněný výhled). 

Naštěstí pro nás, ani nerozhodný výsledek dlouho nevydržel a po gólech Matese a Filipa jsme se 

dostali do dvoubrankového vedení. A to ještě nebyly odehrány ani 3 minuty. Získané vedení nás 

poměrně uspokojilo a hra se uklidnila a dlouhou dobu se nic závažného nedělo. Pár minut před 

koncem jsem soupeři darovali přesilovku za naše špatné střídání (provinil se Filip), ovšem oslabení 

jsme si v pohodě pohlídali. Když už to vypadalo, že do přestávky půjdeme s dvoubrankovým 

náskokem, podařilo se soupeři po Papiňákově chybě v posledních vteřinách snížit. Po přestávce jsem 

chtěli hru především uklidnit a pokud možno přidat pojišťující branky. Bohužel opak byl pravdou. Po 

pár minutách se soupeři podařilo vyrovnat. Vedení zpět na naši stranu strhnul Divoch, který se 

prosadil při signalizované výhodě. Bohužel ani ne minutu po buly bylo opět vyrovnáno. A za pár 

minut to bylo ještě horší. Nesvák za brankou ztratil v souboji míček a soupeřův hráč se vytočil před 

branku, první střelu Mary ještě kryl, ovšem poté se míček opět dostal před bránu a naše obrana (Míra 

a Nesvi) si ho sama srazila do branky. Soupeř se tak dostal do vedení. V tuto chvíli jsme přeskupili 

naše útoky a vrhli veškeré zbylé síly na útok, třebaže do konce zbývalo ještě nějakých 10 minutek. 

Naše speciální útočná formace se také dokázala prosadil a o vyrovnání se postaral Milan. O chvíli déle 

to bylo opět veselejší, neboť vedení na naší stranu strhnul Mates. Zatímco druhá, obraná, lajna spíše 

nabourávala soupeřovu hru, první útočná formace ve složení Kepi, Milan, Mates přidávala jeden gól 

za druhým. Do dvoubrankového vedení nás poslal Kepi. Na 8:5 o chvíli později zvyšoval Mates, čímž 

završil svůj hattrick. Poté se také prosadila “obraná lajna” a Filip zvyšoval už na 9:5. To už sice běžela 

posední minuta zápasu, ovšem konec stále nebyl. Jubilejní 10. gól v utkání zaznamenal Kepi. Závěr 



poločasu sice opět patřil soupeři, když v poslední vteřině snížil na konečných 10:6, to však nemohlo 

zkazit naši radost. Přesto náš výkon v obou dnešních zápasech nebyl ideální. 

Sestava: Mary – Nesvi, Oňas, Michal, Míra – Mates, Dědek, Kepi, Milan, Papiňák, Filip, Divoch 

Branky: Mates (3), Filip (2), Kepi (2), Nesvi (1), Divoch (1), Milan (1) 

Děkujeme Járovi a vlastně celé rodině Marešových za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – TJ Lokomotiva Pacovští Blbouni 6:5 (4:0;2:5) 
Do v pořadí již 4. Pacovského derby nastupovali oba týmy z odlišných pólu tabulky. Zatímco my jsme 

měli účast v lize jistou, Blbouni měli už jen teoretickou naději. V našem dresu se navíc po velice 

dlouhé době ukázal Šivid, což nás samozřejmě velice potěšilo (snad už ty jeho kotníky budou dobré). 

Od začátku také bylo patrné, že jsme na tom lépe, a dařil se nám kombinace. Do vedení nás poslal 

Nesvi, který se prosadil střelou z větší vzdálenosti. Poté jsme dokonce dostali příležitost přesilové hry, 

kterou se nám také podařilo využít. Jako úspěšná se ukázala kombinace Šivid a zakončující Mates. Dál 

jsme si vypracovávali šance a ty také proměnili. O 3. gól se postaral Kepin. Těsně před koncem 

poločasu se důrazem před brankou dokázal prosadit ještě Filip, a tak skóre po první půli vyznívalo 

jednoznačně 4:0 pro nás. Jenže co platilo v půli první ve druhé bylo úplně obráceně. Nástup jsme měli 

sice dobrý, nejdříve se ke střele i následné dorážce dostal Papiňák, ovšem střeleckou smůlu 

neprotrhl, naštěstí se k jedné dorážce ještě dostal Filip a upravil už na 5:0. Netrvalo dlouho a bylo to 

dokonce 6:0, když se prosadil Kepi. Jenže od této chvíle jako by jsme přestali hrát a naopak Blbouni se 

začali mnohem více snažit. Výsledkem toho bylo snížení dokonce na rozdíl jediné branky, tedy na 6:5. 

Vyrovnávací gól jsme si naštěstí dát už nenechali, a tak i toto derby jsme vyhráli, i když to rozhodně 

nebylo jednoduché, hlavně náš výkon ve druhé půli byl velice tristní. 

Sestava: Mary – Oňas, Míra, Nesvi, Michal – Papiňák, Mates, Luděk, Filip, Šivid, Kepi 

Branky: Kepi (2), Filip (2), Mates (1), Nesvi (1) 

Děkujeme Járovi a Jencovi, kteří nás přijeli podpořit. 

Pacovští Honzíci – Sokol Želeč 9:2 (5:1;4:1) 
Druhé dnešní utkání nás čekalo hned po tom prvním, a tak nebylo mnoho času na odpočinek. I tento 

soupeř ještě živil teoretickou šanci na postup, jenže k tomu potřeboval s námi bodovat, což jsme 

samozřejmě nechtěli dopustit. Před tímto zápasem jsme zároveň měli na kontě 92 vtřelených branek, 

a tak přípaná 8. branka v tomto utkání znamenala jubilejní 100. gól. Utkání jsme opět začali velice 

dobře a už druhé střídaní znamenalo naší branku. Postaral se o to navrátilec do naší sestavy Šivid. I v 

dalším průběhu střetnutí jsme byli aktivnějším týmem. O další branku se postaral Kepi. Poté přišlo 

hvězdné střídaní Dědky, který stačil během chvíle 2x skórovat. Bohužel po chybné rozehrávce 

Papiňáka, který místo aby našel Dědka, namazal soupeři do jasné příležitosti a ten se nemílil. Svou 

chybu však stačil Papiňák do přestávky odčinit, když využil Šividovu rychlou rozehrávku volného 

úderu. Do druhé půle jsme šli s tím, že nesmíme dopustit aby se opakoval předchozí zápas. Hra byla v 

druhé půli poněkud klidnější se šancemi na obou stranách. Po pár minutách jsme dokonce soupeři 

nabídli možnost přesilvové hry, jenže hned v jejím začátku se prosadil Mates a zvíšil už na 6:1. 

Oslabení jsme sice ustáli, ale přesto po jeho zkončení jsme nechali soupeře snížit na 6:2. Poté však 

začala úřadovat první lajna (Kepi, Mates, Filip). Kepi svým druhým gólem v utkání zvýšil už na 7:2, 



čímž nás zároveň přiblížil na rozdíl jediného gólu od magické 100 (to jsme samozřejmě před uktáním 

nevěděli…). O pokoření této “mety” se postaral Mates, který zároveň přidal i poslední gól utkání, čímž 

nejen završil svůj hatrick, ale zároveň zaznamenal i gól číslo 101 (to bude mít hošánek hodně drahé). 

Sestava: Mary – Oňas, Míra, Nesvi, Michal – Papiňák, Mates, Luděk, Filip, Šivid, Kepi 

Branky: Mates (3), Dědek (2), Kepi (2), Šivid (1), Papiňák (1) 

Děkujeme Járovi a Jencovi, kteří nás přijeli podpořit. 

Pacovští Honzíci – Nord Blanc 6:4 (2:0;4:4) 
Do prvního zápasu jsme nastoupili oslabeni o několik hráčů ze základní sestavy (Kepy, Nesvi, 

Papinák). Ale nutno podotknout, že jel DĚDEK a to byla naše naděje na vítězství (viz dále). K tomuto 

zápasu nastoupil také mladík Jenc (HonzaTomšů). Zápas jsme měli od začátku ve svých rukou, když 

jsme vedli 2:0 (Dub, Jenc) a soupeři jsme dovolili pouze střeli z velkých vzdáleností. Ale co se nestalo. 

Po dvou chybách bylo rázem vyrovnáno a následně soupeř otočil na 2:3. To nezbývalo mnoho času a 

tak jsme poslali na hřiště co šlo. A vyplatilo se, stav jsme srovnali na 3:3. Ale to nebylo od soupeře vše 

a po chvilce opět zvýšil na 3:4. Jenže v našich řadách byl DĚDEK, který musel vzít zodpovědnost na 

sebe a netrvalo dlouho a skóre vyrovnal na 4:4. A to už nezbývalo moc času a my potřebovali nutně 3 

body. Což se nakonec povedlo, po další chybě soupeře jsme navýšili náskok na 5:4 a následně na 6:4. 

Tímto také zápas skončil a my jsme mohli slavit 3 body. 

Sestava: Mary – Oňas, Kony, Michal, Míra – Mates, Dědek, Filip, Milan, Šivid, Jenc, Robin 

Branky: Mates (2), Šivid (2), Dědek, Jenc 

Děkujeme Robinovi a Jencovi, kteří nám vypomohli na hřišti. 

Pacovští Honzíci – Nord Blanc 6:4 (2:0;4:4) 
Do prvního zápasu jsme nastoupili oslabeni o několik hráčů ze základní sestavy (Kepy, Nesvi, 

Papinák). Ale nutno podotknout, že jel DĚDEK a to byla naše naděje na vítězství (viz dále). K tomuto 

zápasu nastoupil také mladík Jenc (HonzaTomšů). Zápas jsme měli od začátku ve svých rukou, když 

jsme vedli 2:0 (Dub, Jenc) a soupeři jsme dovolili pouze střeli z velkých vzdáleností. Ale co se nestalo. 

Po dvou chybách bylo rázem vyrovnáno a následně soupeř otočil na 2:3. To nezbývalo mnoho času a 

tak jsme poslali na hřiště co šlo. A vyplatilo se, stav jsme srovnali na 3:3. Ale to nebylo od soupeře vše 

a po chvilce opět zvýšil na 3:4. Jenže v našich řadách byl DĚDEK, který musel vzít zodpovědnost na 

sebe a netrvalo dlouho a skóre vyrovnal na 4:4. A to už nezbývalo moc času a my potřebovali nutně 3 

body. Což se nakonec povedlo, po další chybě soupeře jsme navýšili náskok na 5:4 a následně na 6:4. 

Tímto také zápas skončil a my jsme mohli slavit 3 body. 

Sestava: Mary – Oňas, Kony, Michal, Míra – Mates, Dědek, Filip, Milan, Šivid, Jenc, Robin 

Branky: Mates (2), Šivid (2), Dědek, Jenc 

Děkujeme Robinovi a Jencovi, kteří nám vypomohli na hřišti. 



 

Pacovští Honzíci – Florbalový tým RR Tábor 9:5 (5:2;4:3) 
Do tohoto zápasu nastoupil místo Jence další nováček Robin. Který se blýskl hned dvěma góly a stav 

byl 2:0, následně jsme přidávali vstřelené branky, ale také jsme zbytečně inkasovali. Skoro celý zápas 

jsme měli míček v našem držení, ale po neproměňování šancí a následných chybách při nepokrytí 

hráčů soupeře zápas skončil 9:5. Vítězství jsme si vcelku hlídali, škoda jen tolika zbytečných 

inkasovaných gólů. 

Sestava: Mary – Oňas, Kony, Michal, Míra – Mates, Dědek, Filip, Milan, Šivid, Jenc, Robin 

Branky: Milan (3), Šivid (2), Robin (2), Filip (1), Míra (1) 

Děkujeme Robinovi a Jencovi, kteří nám vypomohli na hřišti. 

Pacovští Honzíci – Delfíni tábor 4:5 (2:3;2:2) 
Tohle utkání pro nás bylo důležité především pro zachování naděje na celkové prvenství, ale zároveň 

bylo zkouškou naší “vůle”, neboť se hrálo od devíti ráno a většina našeho týmu byla do pozdních 

nočních a spíše do brzkých ranních hodin na plese (někteří ještě dospávali v šatně viz fotky ze 

zápasu). Ale teď už k samotnému zápasu, od začátku bylo jasné, že více fyzických sil má soupeř, 

hlavně v osobních soubojích, které jsme povětšinou prohrávali. A byl to také soupeř, kdo se dostal do 

vedení po pár minutách hry, když takové v podstatě nahození skončilo k překvapení všech v naší 

brance. Naštěstí vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat, postaral se o něj střelou do pravého 

rohu Papiňák (čímž překvapil nejen sebe ale všechny v týmu). Nedlouho poté jsme navíc dostali 

příležitost jít do vedení díky přesilové hře. Ovšem ta se nám nepovedla, neboť nejenom že gól jsme v 

ní nedali, ale navíc jsme ho inkasovali. Opět tedy bylo útočení na nás, ale zároveň jsme museli hlídat 

nebezpečné brejky soupeře. Vyrovnat se nám podařilo i tentokrát, když se důrazem v brankovišti 

prosadil Mates. Když už to vypadalo, že do přestávky se půjde za nerozhodného stavu, dokázal 

soupeř využít chyby v naší rozehrávce a dostal se do vedení. Po přestávce jsme se to tedy byli opět 

my kdo musel dotahovat vedení soupeře, ostatně jako v celém zápase. A podařilo se nám to i 

napotřetí, tentokrát díky gólu Míry. Bohužel jsme se však nevyvarovali další chyby v obraně a 

zapomněli na soupeřova hráče za našimi zády a tak Ondrovi nezbývalo nic jiného než faulovat, za což 

následovalo trestné střílení, které také soupeř využil. Ovšem místo abychom dodrželi tradici tohoto 

utkání a i počtvrté vyrovnali, nechali jsme si vstřelit pátý gól. Jiskru naděje vykřesal Milan, kterému se 

ještě podařilo snížit na 4:5, ovšem další vyrovnání už se nám nepodařilo, třebaže šance tam k tomu 

byli. Tato porážka tak v podstatě znamená konec nadějí na celkové prvenství. 

Sestava: Mary – Míra, Kony, Michal, Oňas – Mates, Milan, Papiňák, Nesvi, Filip 

Branky: Papiňák (1), Mates (1), Míra (1), Milan (1) 

Děkujeme Šividovi, který nás i přes “rýmyčku a kašílek” nás přijel podpořit a udělal pár fotek. 

 

 



Pacovští Honzíci – FbT Planá nad Lužnicí 10:5 (2:4;8:1) 
Do druhého utkání jsme šli s tím, abychom si odvezli alespoň nějaké body, a především si udrželi 

odstup na Planou a pokusili se dotáhnout na Delfíny. Ovšem začátek zápasu nám hrubě nevyšel, když 

po 13 vteřinách jsme prohrávali 0:1. Na většině hráčů byla zároveň patrná vzrůstající únava a dlouho 

jsme se nemohli dostat do tempa (v podstatě po celou první půli). Aby toho nebylo málo, nedlouho 

po prvním gólu to bylo už 0:2. A mohlo být ještě hůř, když se míček do naší branky dostal i potřetí, 

naštěstí soupeř se zachoval v duchu fair-play a přiznal, že gól padnul nohou, třebaže rozhodčí to 

nepostřehli. Za toto gesto tedy velice děkujeme a vážíme si toho, je vidět, že to hrajeme především 

pro zábavu. Stále jsme tak ztráceli “jen” dva góly. A poté co se individuální akcí prosadil Mates, který 

oběhnul branku a pohotově skóroval jsme ztráceli už jen gól. Jenže soupeř vypadal, že je na nás velice 

dobře přichystán a opět odskočil do dvoubrankového trháku. Nám tak nezbylo nic jiného než útočit, a 

to také přineslo své ovoce. O další snížení se postaral Papiňák, který chtěl zpoza branky nahrávat, 

ovšem míček k překvapení všech skončil v bráně. Jenže vyrovnat do půle se nám nepodařilo, naopak 

po další chybě jsme stejně jako v předchozím zápase inkasovali chvíli před přestávkou. Poločasové 

skóre 2:4 tedy nevěstilo nic dobrého. Ovšem do druhého poločasu jakoby na naší straně nastoupil 

jiný tým. U většiny míčku jsme byli jako první a předváděli jsme akce jednu hezčí než druhou. Po 

zhruba dvou minutách se podařilo snížit Milanovi, který navíc po další zhruba minutce vyrovnal. A 

hned po rozehrávce dovršil obrat Nesvi, když se prosadil důrazem před brankou. V této chvíli zápasu 

jsme byli jasně lepším týmem a postupně se nám dařilo přidávat další branky. O tu šestou se postaral 

Papiňák, který tak zaznamenal už druhý gól v zápase (asi by měl chodit na akce před každým 

zápasem, kdyby takhle hrál :)). Poté se ještě dokázal prosadit dvakrát Mates, čímž dovršil hattrick a 

po jednom gólu přidal ještě Filip a Nesvi. Soupeři se sice ještě podařilo jedním gólem korigovat, 

ovšem na našem cenném vítězství už to nic nezměnilo. Díky těmto třem bodům jsme dokázali Plané 

odskočit na pětibodový rozdíl a opět se na rozdíl jediného body dotáhli na druhé Delfíny. 

Sestava: Mary – Míra, Kony, Michal, Oňas – Mates, Milan, Papiňák, Nesvi, Filip 

Branky: Mates (3), Papiňák (2), Milan (2), Nesvi (2), Filip (1) 

Děkujeme Šividovi, který nás i přes “rýmyčku a kašílek” nás přijel podpořit a udělal pár fotek. 

Pacovští Honzíci – Nord Blanc 7:3 (2:0;4:3) 
Jelikož nás čekali dva náročné zápasy hned za sebou a vzhledem k tomu, že večer předtím jsme hráli 

podnikovku, vyrazili jsme k těmto zápasům v poměrně velkém počtu. V prvním utkání tak dostal 

přednost Robin (ale Jenc, který hrál naopak druhé utkání se výrazně zapsal i do tohoto zápasu). 

Začátek zápasu byl z obou stran opatrnější, ovšem dalo by se říci, že více ze hry jsme měli my. 

Postupem času jsme začínali přitápět pod kotel a první gól byl otázkou času. Zhruba v desáté minutě 

byl Robin nešťastně trefen míčkem do oka, a než se stačil dát dohromady nahradil ho Jenc. I těch pár 

střídání však Jencovi stačilo k tomu, aby nás poslal do vedení 1:0. V dalším průběhu jsme dokázali hru 

kontrolovat a navíc díky Milanovu gólu jsme se dostali do dvoubrankového vedení. To jsme bez 

větších problémů udrželi až do půle. Ovšem nástup do druhého poločasu nám moc nevyšel. Hned v 

prvním střídání jsme kvůli zmatkům v obraně nechali soupeři snížit, a o pár minut později po špatně 

pokryté rozehrávce bylo dokonce vyrovnáno. Naštěstí o dalších pár minut později nás Milan svým 

druhým gólem poslal opět do vedení, které poté ještě zvýraznil Šivid. Poté byl vyloučen Mates, který 

dokonce dostal 2+10, a tak s ním na trestnou musel i Jenc, který poté za Matese dohrál zbytek 

zápasu. Naštěstí oslabení náš tým umí velmi dobře a díky Milanovi, který dovršil hattrick jsme vedli už 



5:2. To neunesl jeden hráč soupeře a za uder hokejkou do mantinelu byl také vyloučen. Pokračovalo 

se tak ve 4 na obou stranách, a i tato situace nám svědčila, neboť Papiňák zvyšoval už na 6:2. Poté 

jsme sice soupeře ještě nechali snížit na 6:3, ovšem poslední slovo si vzal Šivid a svým druhým gólem 

uzavřel účet tohoto zápasu. 

Sestava: Leoš – Oňas, Papiňák, Michal, Šivid – Filip, Mates, Kepi, Jenc, Milan, Divoch, Robin 

Branky: Milan (3), Šivid (2), Jenc (1), Papiňák (1) 

Děkujeme Járovi za soudržnost s týmem a za fotky a také děkujeme početné fanouškovské kolonii, 

konkrétně Báře, rodině Chaloupkových a rodině Papežových. 

Pacovští Honzíci – Florbalový tým RR Tábor 4:1 (1:0;3:1) 
Do druhého utkání jsme šli s tím, že se nesmíme dopouštět zbytečných chyb vzadu, jelikož síly nám 

rychle utíkali. Dlouhou dobu byla hra vyrovnaná se šancemi na obou stranách. Několika dobrými 

zákroky nás podržel Mary, obzvlaště při nebezpečné Oňasově teči. Když už to vypadalo, že půlka 

skončí bez branek, ujala se střela Divocha ze střední vzdálenosti. Tímto rozdílem také skončila první 

půlka. Ve druhé jsme dál chtěli hlídat soupeřovi akce a nenechávat ho mnoho střílet. To se nám také 

dařilo a dokonce se nám podařilo přidat i další branky. Po Papiňákově přihrávce nedal Mates 

soupeřovu brankáři sebemenší šanci. Vedení 2:0 nám dodalo patřičné uklidnění, ovšem soupeř dál 

předváděl nebezpečné akce. Ovšem toto utkání sedlo Divochovi, který svým druhým gólem zvýšil na 

3:0. Chvíli poté to bylo už dokonce o 4 branky, to když se po uvolnění zpoza branky prosadil Kepi. 

Poté jsme si opět vybrali slabší chvilku v obraně a nechali soupeře snížit na konečných 4:1, čímž jsme 

Marymu překazili čisté konto. V závěru ještě utekli nervy jednomu hráči soupeře, který se nezachoval 

moc férově a mimo hru trefil Jence do choulostivých míst, což by se rozhodně stávat nemělo. Tato 

událost je tak jedinou “černou kaňkou” za jinak povedeným utkáním. 

Sestava: Leoš – Oňas, Papiňák, Michal, Šivid – Filip, Mates, Kepi, Jenc, Milan, Divoch, Robin 

Branky: Divoch (2), Mates (1), Kepi (1) 

Děkujeme Járovi za soudržnost s týmem a za fotky a také děkujeme početné fanouškovské kolonii, 

konkrétně Báře, rodině Chaloupkových a rodině Papežových. 

Pacovští Honzíci – Delfíni tábor 5:3 (3:3;2:1) 
Bylo nebylo, jednoho krásného slunečného nedělního rána jsme se vydali na poslední kolo táborky. 

Jelikož jsme hráli hned první zápas, a do Chotovin dorazili s dostatečný předstihem, stačili jsme si 

dopřát snídani na čerstvém vzduchu (jako hlavní chod se podával tatarák od Nesviho). Syrové maso 

nám evidentně pomohlo, neboť vstup do zápasu jsme měli doslova raketový. Hned první akce 

skončila gólem Kepiho. Soupeř se tak musel vrhnout do ofenzívy, která byla místy až drtivá, ovšem 

byli jsme to opět my, kdo přidal další gól. Střela Divocha se odrazila od zadního mantinelu a když 

gólman míček trestuhodně pustil dorážel Papiňák do prázdné branky. A hned po buly to dokonce 

mohlo být 3:0, bohužel Mates svou individuální akci do konce nedotáhl. Soupeř tak ještě více přitopil 

pod kotel, což mělo za následek velmi tvrdou hru, místy za hranicí pravidel. Také jsme dostali 

příležitost přesilové hry, kterou jsme bohužel nevyužili a tak přišel zákonitě trest, když se soupeři 

podařilo snížit na 2:1. Poté navíc dostal i soupeř příležitost přesilové hry a naložil s ní lépe než mi, což 

mělo za následek vyrovnání. Když už to vypadalo, že nerozhodný stav vydrží do poločasu, ujala se 



Milanova střela a my tak opět strhli vedení na svojí stranu. Druhý poločas začal opět velkým náporem 

soupeře, který z něj naštěstí nic nevytěžil. zhruba v půlce této části jsme dostali příležitost další 

přesilové hry. Tentokrát jsme s ní naložili mnohem lépe a poté co Kepi přiťuknul Papiňákovi, který 

vymetl šibenici to bylo opět o dva góly. A opět po našem vstřeleném gólu jsme mohli přidat další, to 

když Papiňák přihrával Divochovi před téměř prázdnou branku, ovšem přihrávka nebyla úplně ideální. 

Soupeři se však podařilo utkání ještě zdramatizovat, to když využil chybné Michalovi rozehrávky 

zpoza branky a snížil na rozdíl jednoho gólu. Od této chvíle jsme se soustředili především na obranu, 

abychom neudělali chybu. To se nám také dařilo a navíc jsme necelou minutu před koncem přidali 5. 

gól, o nějž se po krásné kombinaci postaral Milan, když zužitkoval přesnou Matesovu přihrávku. 

Vítězstvím o dva góly jsme si před poslední zápasem zajistili konečné druhé místo v tomto ročníku. A 

jak řekl Mates: “sehráli jsme to dobře!” :)) 

Sestava: Mary – Nesvi, Kony, Michal – Papiňák, Mates, Divoch, Milan, Filip, Kepi 

Branky: Papiňák (2), Milan (2), Kepi (1) 

Pacovští Honzíci – FbT Planá nad Lužnicí 7:8 sn. (5:4;2:3) 
Do tohoto utkání jsme šli s tím, že klidně můžeme i prohrát (ale samozřejmě jsme nechtěli). A dost 

možná se to na nás podepsalo. Byl to soupeř, kdo se první dostal do gólové příležitosti a to hned v 

první minutě, a také to byl soupeř, kdo se první dostal do vedení, někdy ve 3. minutě. O vyrovnání se 

však nedlouho poté postaral Mates. Celkově by se první půle dala shrnout jako jedna velká střelnice, 

která se musela divákům líbit. Soupeř neustále odskakoval na rozdíl jednoho gólu, a my jsme pořád 

jen dorovnávali. Na 2:2 srovnával Milan, na 3:3 poté Kepi a na 4:4 Nesvi. Na konci první půle se nám 

však poprvé podařilo převrhnout misky vah na naší stranu, to když prosadil Papiňák. Do druhé půle 

jsme tak šli s jednobrankovým náskokem, který jsme samozřejmě chtěli ještě navýšit. Po pár 

minutách se to podařilo Milanovi, a když nedlouho poté Papiňák využil přesilovku, odskočili jsme 

soupeři dokonce na 7:4. Od této chvíle jsme si však opět vybrali volnější chvíli a nechali hrát soupeře, 

který postupně začal náskok snižovat. Nutno ovšem dodat, že soupeř v tuto chvíli hrál velmi 

odhodlaně. Když to bylo jen 7:6 vzali jsme si oddechový čas abychom to zklidnili. Na plac se postavila 

úderná formace Kepi – Milan – Mates, kteří se snažili opět zvýšit náš náskok. Bohužel stal se pravý 

opak a soupeři se podařilo vyrovnat. Do konce normální hrací doby se už žádný gól nepadnul a tak se 

šlo na nájezdy. Jako první z naší strany šel Kepi, ovšem jeho nájezd skončil v podstatě poté co začal, 

neboť se s míček vrátil dozadu. Naštěstí pro nás se stejně vedlo i soupeři a také byl zastaven pro 

pohyb míčku vzad. Ke druhé sérii se postavil Mates a pokusil se o Ruský blafák, bohužel neúspěšně, a 

jelikož soupeř tentokrát uspěl, připsali jsme si tak na závěr soutěže prohru na nájezdy. Naše konečné 

druhé místo lze však hodnotit jako podařený výsledek a všem hráčům je třeba za předvedené výkony 

poděkovat. 

Sestava: Mary – Nesvi, Kony, Michal – Papiňák, Mates, Divoch, Milan, Filip, Kepi 

Branky: Milan (2), Papiňák (2), Mates (1), Kepi (1), Nesvi (1) 

 


